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Resumo
O presente trabalho buscou avaliar a aplicação do processo de eletrocoagulação na remoção de fósforo e no 

aumento da filtrabilidade do licor misto de reatores aeróbios com vistas à aplicação em biorreatores a membra-

na (BRM). Um planejamento fatorial 22 foi elaborado para a realização dos experimentos, nos quais foram ava-

liadas a aplicação de diferentes densidades de corrente (4,0, 7,0 e 10,0 A.m-2) e modos de exposição em minutos 

(6 ligado/6 desligado; 6 ligado/12 desligado; 6 ligado/18 desligado). Adicionalmente, foram realizados ensaios 

de respirometria a fim de avaliar os possíveis efeitos à atividade da biomassa. Foi verificado um aumento da 

filtrabilidade do licor misto e da remoção de P-PO4
-3 e produtos microbianos solúveis (PMS) na maioria das con-

dições testadas. Não foram observados efeitos expressivos à atividade da biomassa  sob a condição otimizada.  

Palavras-chave: Eletrocoagulação. Remoção de Fósforo. Produtos microbianos solúveis. Biorreator a membra-

na. Lodos ativados.

Abstract
The present study aimed to evaluate the electrocoagulation process application to phosphorus removal and to 

increase the filterability of the aerobic reactors mixed liquor for the application in membrane bioreactors (MBR). 

A factorial design 22 was developed for the experiments, where the application of different current densities 

(4.0, 7.0 and 10.0 A.m-2) and exposure modes in minutes (6 ON / 6 OFF; 6 ON / 12 OFF, 6 ON / 18 OFF). In addi-

tion, respirometric tests were performed to evaluate the possible effects on the biomass activity. There was an 

increase in the mixed liquor filterability and the removal of P-PO4
-3 and soluble microbial products (SMP) under 

most conditions tested. No significant effects were observed on the biomass activity under optimized conditions.  

Keywords: Electrocoagulation. Phosphorus Removal. Soluble microbial products. Membrane bioreactor. Activated Sludge.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A tecnologia de biorreatores a membrana pode 

ser entendida como a combinação do processo 

de lodos ativados convencionais, com o proces-

so físico de separação por membranas (JUDD e 

JUDD, 2011). Dentre as principais vantagens dos 

BRM em relação aos processos convencionais de 

tratamento, além da alta qualidade do efluente 

produzido, podem ser destacadas a menor pro-

dução de lodo e o menor espaço requerido para 

realizar o tratamento (METCALF e EDDY, 2003; 

KOOTENAEI e AMINIRAD, 2014). Devido a essas 

vantagens, os BRM são considerados atualmente 

uma tecnologia promissora para o tratamento de 

efluentes sanitários (DOHARE e TRIVEDI, 2014). 

Entretanto, um dos principais obstáculos para 

difundir globalmente a utilização dos BRM é a 

colmatação das membranas (DREWS, 2010; LIN 

et al., 2014). A colmatação pode ser entendida 

como a acumulação de substâncias sobre a su-

perfície e/ou dentro dos poros da membrana, o 

que pode provocar a redução de sua produtivida-

de e o aumento da frequência de limpezas físicas 

e químicas (MANNINA e COSENZA, 2013). Nesse 

contexto, os produtos microbianos solúveis (PMS) 

desempenham um papel importante, uma vez que 

possuem relação direta com a colmatação devido 

a sua capacidade de formação de agregados mi-

crobianos na forma de biofilme sobre a superfície 

da membrana (WANG et al., 2012).

Dentre as alternativas utilizadas para a redução 

da colmatação das membranas, a modificação 

das características do licor misto, de modo a au-

mentar sua filtrabilidade, tem sido bastante em-

pregada (MISHIMA e NAKAJIMA, 2009; JI et al., 

2010; WANG et al., 2014). Nesse viés, o processo 

eletrocoagulação vem ganhando destaque nos 

últimos anos frente aos processos de coagulação 

tradicionais, principalmente em função da sim-

plicidade operacional dos sistemas, da menor 

produção de lodo e da elevada capacidade de 

aglomeração de poluentes sem a necessidade de 

inserção de produtos químicos (MOLLAH, 2004; 

SAHU et al., 2014).

Nos casos em que ânodos de alumínio são em-

pregados nesse processo, ocorre a liberação de 

Al+3 para o meio, o que caracteriza a geração do 

agente coagulante in situ (MORENO-CASILLAS et 

al., 2007). Tal agente possui, ainda, a capacidade 

de promover a precipitação e posterior remoção 

do fósforo, que dificilmente é suprimido nos pro-

cessos convencionais de tratamento e é conhe-

cidamente o elemento limitante no fenômeno de 

eutrofização (SHALABY et al., 2014).

A associação da eletrocoagulação à tecnolo-

gia de BRM é vista, ainda, como uma alternativa 

bastante recente no setor de saneamento. Dessa 

forma, poucos são os trabalhos que avaliaram o 

desempenho dessa nova tecnologia na remoção 

de fósforo e na minimização da colmatação das 

membranas, especialmente com vistas à otimi-

zação do processo (AKAMATSU et al., 2010; HA-

SAN et al., 2012; IBEID, ELEKTOROWICZ e OLES-

ZKIEWICZ, 2013a; TAFTI et al., 2015; ZHANG et 

al., 2015), o que remete à necessidade de novos 

estudos nessa temática.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi oti-

mizar as condições operacionais para a aplicação 

do processo de eletrocoagulação na remoção de 

fósforo e melhoria da filtrabilidade do licor mis-

to, além de avaliar os possíveis efeitos adversos 

do processo à atividade da biomassa.

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 Unidade Experimental

A unidade experimental utilizada no trabalho, 

composta por cinco eletrobiorreatores em escala 

de bancada, é apresentada na Figura 1.
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Figura 1 – Representação esquemática da unidade experimental em escala de bancada

C0: eletrobiorreator controle; C1: circuito 1, C2: circuito 2; P: painel de comandos elétricos

Cada eletrobiorreator possuía 1,0 L de volume to-

tal e era equipado com eletrodos com dimensões 

de 5,5 x 14,0 cm, espaçados entre si por 5,0 cm. O 

ânodo foi construído em placas planas de alumí-

nio com perfuração de 46% da superfície; já o cá-

todo consistiu em uma tela fina de aço inoxidável. 

O provimento de oxigênio aos micro-organismos, 

bem como a manutenção do regime de mistura 

completa nos reatores, foi realizado por meio de 

difusores de ar instalados em sua base. 

A densidade de corrente aplicada foi controla-

da por meio de uma fonte de alimentação digi-

tal ajustável de corrente contínua (PS A305D), 

com variação de tensão de 0-30 V e de corrente 

de 0-5 A. O modo de exposição foi regulado por 

temporizadores digitais acoplados a um painel 

de comandos elétricos instalado entre a fonte de 

alimentação e os eletrodos. O sistema era com-

posto por dois circuitos independentes (C1 e C2), 

com dois eletrobiorreatores ligados em cada, 

o que permitiu a operação simultânea de duas 

condições operacionais distintas. O quinto bior-

reator (C0) possuía as mesmas configurações dos 

demais, porém não era ligado ao sistema elétri-

co, de modo a permitir a operação sem aplicação 

de corrente para fins de comparação. 

2.2 Procedimento Experimental

O licor misto utilizado nos ensaios foi coleta-

do junto ao tanque de aeração da estação de 

tratamento de esgotos (ETE) Insular da cidade 

de Florianópolis – SC, do tipo lodos ativados de 

aeração prolongada, pertencente à Companhia 

Catarinense de Águas e Esgotos (CASAN). Após a 

coleta, o licor misto em questão foi submetido à 

sedimentação e retirada do sobrenadante visan-

do padronizar a concentração de sólidos para um 

valor próximo das condições consideradas nor-

mais para operação de BRM. A concentração de 

PO
4

-3 inicial foi ajustada em 7,0 mg.L-1, por meio 

da adição de fosfato de potássio monobásico 
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(KH2PO4, PA, 99%, Aldrich). Tais procedimen-

tos de padronização foram realizados para cada 

nova coleta de licor misto a serem utilizados du-

rante uma nova sequência de ensaios. 

Uma vez padronizado, o licor misto era acondi-

cionado nos reatores (800 mL) e submetido aos 

ensaios de eletrocoagulação, nos quais se busca-

va melhorar as condições de filtrabilidade do li-

cor misto e também promover a remoção de fós-

foro. Para o primeiro caso, foram considerados 

dois parâmetros importantes nesse processo: 

concentração de produtos microbianos solúveis 

e índice de incrustação do licor misto (MFI, do 

inglês: mixed liquor fouling index) (DREWS, 2010). 

Dessa forma, o desempenho da eletrocoagula-

ção foi avaliado quanto à remoção de PMS, va-

riação do MFI e remoção de fósforo.  

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios 

de sólidos suspensos totais (SST), MFI, PMS e fós-

foro das amostras de licor misto padronizadas. 

Tabela 1 – Valores médios de SST, MFI, PMS e fósforo 
das amostras de licor misto padronizadas.

SST (mg.L-1) MFI (s.mL-1) PMS (mg.L-1) Fósforo 
(mg.L-1)

4770 ± 355 0,25 ± 0,12 13,5 ± 2,20 7,07 ± 0,05

SST: sólidos suspensos totais; MFI: membrane fouling index; PMS: produ-
tos microbianos solúveis.

A fim de avaliar o efeito das variáveis (densidade 

de corrente e modo de exposição) simultanea-

mente, bem como a correlação entre tais variá-

veis, foi realizado um planejamento fatorial 22 

com ponto central em triplicata. A organização 

de um planejamento fatorial consiste em sele-

cionar as variáveis e determinar os níveis (valores 

assumidos pelas variáveis) durante os experi-

mentos. A utilização do planejamento fatorial é 

interessante neste caso, pois permite determinar 

a condição operacional otimizada do processo 

com um número mínimo de experimentos. 

Os valores dos níveis para as variáveis foram ado-

tados com base no estudo prévio de Ibeid, Elekto-

rowicz e Oleszkiewicz (2013a). Assim, os experi-

mentos foram realizados mediante três densidades 

de corrente (4,0, 7,0 e 10,0 A.m-2) e três modos 

de exposição diferentes, em minutos (6 ligado/6 

desligado; 6 ligado/12 desligado e 6 ligado/18 

desligado). Cada condição foi avaliada em dupli-

cata durante 70 h. Um biorreator sem aplicação 

de corrente elétrica foi operado simultaneamente 

para fins de comparação (IBEID, ELEKTOROWICZ e 

OLESZKIEWICZ, 2013a).  Na Tabela 2 é apresentado 

o planejamento fatorial, bem como a distribuição 

dos ensaios com as respectivas condições utiliza-

das para cada densidade de corrente. No presente 

estudo, adotou-se a simbologia de níveis máximos 

(+) e níveis mínimos (-), além do ponto central (0). 

Tabela 2 – Planejamento fatorial 22 elaborado para a determinação das melhores  
condições operacionais elétricas do sistema

Variáveis Nível (-) Nível (0) Nível (+)

A. Densidade de corrente (A.m-2) 4,0 7,0 10,0

B. Modo de exposição (Min) 6 ligado / 18 desligado 6 ligado / 12 desligado 6 ligado / 6 desligado

Experimento
Variáveis

A B A x B

1 - - +

2 + - -

3 - + -

4 + + +

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

A x B: Efeito combinado entre as duas variáveis
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Para a interpretação dos resultados obtidos em 

todos os reatores simultaneamente, foi utilizado  

o conceito de função de desejabilidade (DERRIN-

GER e SUICH, 1980). Nesse procedimento é en-

contrado um valor di (desejabilidade) para cada 

resposta, o qual é calculado padronizando-se to-

das as respostas de determinado parâmetro para 

valores entre 0 e 1. Em seguida, é realizado o cál-

culo da média geométrica dos valores de di obti-

dos para cada condição operacional, que resulta 

na desejabilidade combinada (D). Os valores de D 

representam a eficiência global de cada condição 

operacional, e, portanto, permitem a otimização 

por meio de técnicas de análise multivariada. 

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios 

de eletrocoagulação, foi selecionada a condição 

operacional que apresentou os melhores resul-

tados no que diz respeito a remoção de PMS, 

melhora do MFI e remoção de fósforo. Poste-

riormente, a estratégia escolhida foi replicada, 

submetendo a biomassa, ao final desse ensaio 

de eletrocoagulação, a testes de respirometria, 

segundo o procedimento descrito no item Mé-

todos Analíticos com o objetivo de se verificar se 

a corrente elétrica impactaria negativamente a 

atividade microbiológica bacteriana.  

2.3 Métodos Analíticos

A concentração de ortofosfato solúvel (P-PO4-3) 

foi quantificada de acordo com o método do áci-

do molibdovanadofósforico (APHA, 2005). Para 

realização do procedimento, as amostras foram 

previamente filtradas em membrana de acetato 

celulose com tamanho de poro de 0,45 µm. 

Os produtos microbianos solúveis (PMS) foram 

quantificados sob a forma de proteínas e polis-

sacarídeos. As proteínas foram quantificadas de 

acordo com o método descrito por Lowry et al. 

(1951); já para determinação dos polissacarídeos 

foi aplicado o método descrito por Dubois et al. 

(1956). A leitura da absorbância foi realizada em 

espectrofotômetro HACH, modelo DR3900, sob 

os comprimentos de onda de 760 e 490 nm, para 

proteínas e polissacarídeos, respectivamente.

O Índice de Incrustação do Licor Misto (MFI - Mo-

dified Fouling Index), utilizado nos processos de 

filtração por membranas para representar o po-

tencial de incrustação que determinado fluido 

possui, foi realizado de acordo com a metodolo-

gia descrita por Schippers e Verdouw (1980).

As atividades autotrófica e heterotrófica da bio-

massa foram monitoradas por meio de testes res-

pirométricos (IVERSEN et al., 2009). Para esse fim, 

1,0 L de licor misto foi coletado dos eletrobiorrea-

tores e mantido sob aeração constante por 24h. 

Posteriormente, a aeração foi desligada, o licor 

misto foi mantido sob agitação de 130 rpm e a taxa 

de consumo de oxigênio endógena (TCOendógena
) foi 

mensurada. Em seguida, substratos específicos 

foram adicionados para avaliar a taxa de consumo 

de oxigênio das bactérias nitrificantes (TCO
NH4

) 

(NH
4
Cl, PA, 99,5%, Biotec) e a taxa de consumo de 

oxigênio das bactérias heterotróficas (TCO
heterotrófica

) 

(CH
3
COONa, PA, 99,5%, Neon). Os dados referen-

tes à concentração de oxigênio dissolvido (OD) 

eram coletados a cada 5 segundos utilizando uma 

sonda YSI ProODO. O cálculo da TCO era realizado 

a partir do decaimento da concentração de OD na 

ordem de 1,0 mg.L-1.

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Avaliação da remoção de fósforo e da 
melhoria das condições de filtrabilidade do  
licor misto

Na Tabela 3 são apresentados os resultados re-

ferentes à porcentagem de remoção de fósforo 

e PMS, e a porcentagem de melhoria do MFI do 

licor misto para cada ensaio do planejamento fa-

torial proposto.
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Tabela 3 - Remoção de fósforo e PMS, e a porcentagem de melhoria do MFI do licor misto para cada ensaio do 
planejamento fatorial proposto

Ensaio
Modo de 

Exposição
(Min)

Densidade de 
corrente
(A.m-2)

% Aumento
MFI

% Remoção

PMS Fósforo

1 6 lig /18 des 4,0 6,43 -69,39 89,91

2 6 lig/18 des 10,0 54,72 17,73 98,90

3 6 lig/ 6 des 4,0 62,00 -12,47 98,06

4 6 lig / 6 des 10,0 85,16 32,89 99,95

5 6 lig / 12 des 7,0 54,94 34,54 99,76

6 6 lig / 12 des 7,0 52,08 39,15 98,89

7 6 lig / 12 des 7,0 52,68 30,57 98,73

É possível verificar que a remoção de fósforo 

foi elevada em todas as condições testadas. Tal 

comportamento já era esperado, uma vez que o 

alumínio dissociado durante o processo de ele-

trocoagulação pode reagir com o fosfato solúvel 

presente no meio e formar complexos insolúveis, 

conforme descrito na Equação 2 (MOLLAH, 2004).

Al+3 + PO4-3 AlPO4 (insolúvel) Equação 2

Lacasa (2011) também observou que pequenas 

variações na densidade de corrente não resul-

tam em grandes melhorias na capacidade de 

remoção de fósforo, uma vez que a dosagem de 

alumínio para o meio líquido não é substancial-

mente alterada. Kim et al. (2010), ao utilizar uma 

unidade de eletrocoagulação com eletrodos de 

alumínio, seguida de um biorreator a membra-

na para o tratamento de efluentes domésticos, 

também obtiveram remoção de fósforo próxima 

a 90%. De acordo com esses autores, os compos-

tos formados possuem ampla área superficial, e, 

portanto, podem ser facilmente removidos por 

processos de separação de fases, tal como a fil-

tração em membranas.

Os PMS por sua vez, são produtos excretados 

pela biomassa e considerados um dos principais 

compostos relacionados à colmatação das mem-

branas (LIN et al., 2014). No presente estudo, é 

possível verificar que a remoção de PMS obser-

vada foi satisfatória e semelhante nos ensaios 

com densidades de corrente de 7,0 e 10,0 A.m-2 

(Tabela 3). 

Já nos ensaios em que a corrente de 4,0 A.m-2 foi 

empregada, observou-se eficiência negativa, ou 

seja, ocorreu o aumento da concentração após 

a aplicação da corrente elétrica. Tal fato pode 

estar relacionado à incapacidade do sistema de 

remover o PMS adicional produzido ao longo do 

ensaio, em função da baixa densidade de corren-

te aplicada. Borea, Naddeo e Belgiorno (2016) 

avaliaram a aplicação de gradientes de voltagem 

de 1 V/cm e 3 V/cm em um BRM e também ob-

servaram um aumento na concentração de PMS, 

mensurado sob a forma de polissacarídeos, no 

reator submetido à menor voltagem testada. De 

acordo com estes autores, a baixa carga negati-

va dos polissacarídeos, e a consequente menor 

interação com os compostos de alumínio posi-

tivamente carregados, pode estar relacionada à 

menor capacidade de remoção observada.

De acordo com Jarusutthirak e Amy (2006), quan-

to maior a concentração de PMS, menor a capa-

cidade de filtração. Tal constatação também foi 

observada por Wang et al. (2012) que, operan-

do dois BRM em paralelo com concentrações de 

PMS variáveis, observaram que a filtrabilidade do 

licor misto era prejudicada onde a concentração 

de PMS era maior.

No presente estudo, é possível verificar que a 

filtrabilidade do licor misto foi substancialmen-

te melhorada na maioria dos ensaios (Tabela 

3). O aumento mais significativo foi observado 

no ensaio 4, onde a condição operacional em-

pregada foi com maior densidade de corrente e 
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menor intervalo de tempo desligado. Cabe des-

tacar que, sob tal condição, a concentração de 

PMS também foi bastante reduzida. Hasan et al. 

(2012), em estudo comparativo entre um BRM e 

um BRM associado com o processo de eletrocoa-

gulação, também observaram comportamento 

semelhante. Esses autores apontaram a elevada 

concentração de PMS no licor misto do BRM con-

vencional como um dos principais fatores res-

ponsáveis pela colmatação. 

Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2013b), apli-

cando densidades de corrente entre 15 e 35 

A.m-2 e modos de exposição intermitentes, ob-

servaram uma melhoria na filtrabilidade do licor 

misto de até 4,8 vezes. Tais autores afirmam que 

a aplicação de correntes acima de 15 A.m-2 são 

mais eficientes para o aumento da filtrabilidade 

do licor misto, em função da maior capacidade 

de desaguamento dos flocos sob essa condição. 

Esses resultados podem explicar, em parte, o 

aumento menos expressivo da filtrabilidade do 

licor misto observado no presente estudo, uma 

vez que a maior densidade de corrente avaliada 

foi de 10 A.m-2.

3.2 Otimização das condições operacionais

Na  Tabela 4 é apresentada a desejabilidade com-

binada (D) para cada condição testada, de acor-

do com o planejamento fatorial 22 previamente 

realizado. A desejabilidade foi calculada com 

base nos resultados apresentados na Tabela 3. 

Tabela 4 - Planejamento fatorial 22 elaborado para realização dos ensaios, apresentando como resposta a 
desejabilidade combinada

Variável
Nível

- 0 +

A. Densidade de Corrente (A.m-2) 4,0 7,0 10,0

B. Modo de Exposição (Minutos) 6 ligado / 18 
desligado

6 ligado / 12 
desligado 6 ligado / 6 desligado

Experimento
Variáveis

Desejabilidade
A B A x B

1 - - + 0,01

2 + - - 0,76

3 - + - 0,67

4 + + + 0,98

5 0 0 0 0,85

6 0 0 0 0,80

7 0 0 0 0,78

É possível verificar que a maior desejabilidade foi 

obtida no Ensaio 4, no qual as duas variáveis foram 

testadas no nível superior (densidade de corrente 

de 10,0 A.m-2 e modo de exposição de 6 ligado / 

6 desligado), sugerindo que, sob essa condição, 

o licor misto apresentaria maior filtrabilidade e a 

remoção de fósforo seria maximizada. Entretanto, 

para melhor visualização dos resultados, é apre-

sentada na Figura 2 a superfície de resposta em 

função da desejabilidade combinada (D).
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Figura 2 - Superfície de resposta em função da desejabilidade combinada (D)

É possível constatar que as melhores condições 

operacionais são obtidas com os níveis superiores 

(+1) das duas variáveis, ou seja, com densidade de 

corrente de 10,0 A.m-2 e modo de exposição de 6 

min ligado / 6 min desligado. Contudo, cabe des-

tacar que o ponto de máximo de rendimento não 

está contido na superfície de resposta obtida, o 

que indica que um aumento nos níveis das duas 

variáveis possivelmente aumentaria a eficiência 

global do processo. Porém tal condição não pode 

ser avaliada, uma vez que a densidade de corrente 

e o modo de exposição são limitados em função 

do possível efeito adverso que a exposição à cor-

rente pode exercer à biomassa.

Ao realizar um planejamento fatorial é importan-

te identificar ainda a influência que o aumento de 

cada variável apresenta sobre a resposta, assim 

como determinar a interação entre elas. Para esse 

fim, é apresentada na Figura 3 a influência dos 

efeitos principais e de suas interações por meio 

do diagrama de Pareto, para um intervalo de con-

fiança de 95% (p ≤ 0,05).
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Figura 3 - Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados para a desejabilidade combinada

A.m-2: densidade de corrente; M.E:  modo de exposição; 1x2: efeito combinado

Observa-se que, apesar de a superfície de res-

posta indicar melhores rendimentos com as duas 

variáveis no nível superior (Tabela 4), o único 

efeito significativo no processo é o da densidade 

de corrente aplicada. Ou seja, o efeito do modo 

de exposição e a interação entre as variáveis 

possuem pouca influência na capacidade de re-

moção de fósforo e no aumento da filtrabilidade 

do licor misto. 

Em função disso, buscando-se um modo de ope-

ração eficiente aliado à  economia de energia, 

optou-se por determinar a condição operacional 

com a densidade de corrente no nível superior 

(10,0 A.m-2) e o modo de exposição no nível infe-

rior (6 min ligado / 18 min desligado) como a ideal. 

A condição escolhida é bastante interessante do 

ponto de vista de redução do consumo energéti-

co, uma vez que diversos estudos anteriormente 

realizados empregaram densidades de corren-

te superiores a 10,0 A.m-2 e modos de exposição 

com menor tempo desligado (HASAN et al., 2012; 

IBEID, ELEKTOROWICZ e OLESZKIEWICZ, 2013b; 

HUA et al., 2015; TAGHIPOUR et al., 2016). Cabe 

destacar ainda que, sob tal condição, em função 

do maior tempo de intervalo sem aplicação de 

corrente elétrica, os possiveis efeitos negativos a 

atividade da  biomassa, caso houver, serão menos 

expressivos (ZEYOUDI et al., 2015). 

3.3 Efeitos da aplicação da corrente elétrica na 
biomassa

Na Figura 4 é apresentada a TCONH4
 e TCO

Heterotrófica
 

antes e após a aplicação da corrente elétrica, sob 

as condições operacionais identificadas como 

ótimas na etapa anterior.
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Figura 4 - TCO
NH4

 e TCOHeterotrófica da biomassa antes (controle) e após (eletrocoagulada) a aplicação  
da corrente elétrica

Verifica-se que não ocorreu variação expressiva 

na TCO
Heterotrófica

 após o processo de eletrocoagu-

lação. Já com relação à TCO
NH4

 foi observado um 

ligeiro aumento da atividade após a aplicação da 

corrente elétrica. Apesar de o aumento verifica-

do ter sido pouco expressivo, acredita-se que tal 

comportamento pode estar relacionado ao fenô-

meno de eletroestimulação, o qual ocorre devido 

à melhoria na capacidade de transporte de elé-

trons nas células dos micro-organismos quando 

estes são submetidos à aplicação de uma cor-

rente elétrica de baixa tensão (THRASH e COATS, 

2008; ZEYOUDI et al., 2015). Dessa forma, acre-

dita-se que a aplicação da corrente elétrica de 

10,0 A.m-2 sob modo de exposição intermitente 

de 6 min ligado / 18 min desligado pode ser rea-

lizada em BRM a fim de melhorar a filtrabilidade 

do licor misto e aumentar a remoção de fósforo 

do sistema, sem causar efeitos adversos à ativi-

dade da biomassa. 

Wei et al. (2011), em estudo sobre a influência da 

aplicação de correntes elétricas na biomassa de 

um BRM, também observaram comportamento 

semelhante. Segundo esses autores, a atividade 

da biomassa é pouco afetada com a aplicação de 

densidades de corrente de até 12,3 A.m-2. Liu et 

al. (2012), em estudo comparativo entre um BRM 

convencional e um BRM com aplicação de um gra-

diente de tensão variando entre 0,2 e 0,4 V, tam-

bém verificaram elevada melhora na filtrabilidade 

no licor misto submetido ao processo de eletro-

coagulação, e não observaram efeitos negativos à 

atividade da biomassa.

4 CONCLUSÃO
A filtrabilidade do licor misto foi substancial-

mente melhorada após a aplicação da corren-

te elétrica em todos os ensaios. A remoção de 

P-PO
4

-3 e PMS também foi satisfatória na maioria 

das condições testadas. Entretanto, nos ensaios 

com a aplicação da menor densidade de corrente 

ocorreu um aumento na concentração de PMS. 

A partir do planejamento fatorial e dos estudos 

estatísticos realizados, a condição operacional 

com densidade de corrente de 10 A.m-2 e modo 

de exposição de 6 min ligada / 18 min desliga-

da foi considerada a ideal para aplicação do 

processo, de modo a garantir elevada eficiência 

e reduzir o consumo de energia. Cabe destacar 

que, sob tal condição, a atividade heterotrófica 

da biomassa não foi expressivamente afetada e a 

atividade autotrófica foi levemente maximizada 

após a aplicação da corrente elétrica, como de-
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monstram os ensaios de respirometria. Levando-

-se em consideração esses aspectos, conclui-se 

que o processo de tratamento proposto pode 

maximizar a remoção de fósforo e aumentar 

consideravelmente a filtrabilidade do licor misto, 

apresentando, portanto, elevada potencialidade 

de aplicação a fim de melhorar a eficiência e a 

estabilidade de BRM aplicados ao tratamento de 

efluentes sanitários.
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